Upea Senjan saari ja Lofootit 27.8. - 3.9.2022
27.08.2022

Matkaohjelma:
27.8. Keräily Tallit - Kotka las - Karhula las - Hamina las - Kouvola. Matkalla omakustanteiset kahvi - ja lounastauot. Illalla saapuminen
Pelloon jossa majoittuminen hotelli Pellonhovissa. Illallinen hotellilla. Mahdollisuus saunaan ja uima-altaan käytöön.
28.8.
Aamiainen hotellilla.
Klo 09:00 jatkamme matkaa Kohti Kilpisjärveä, jossa nautimme lounaan. Lounaan jälkeen jatkamme Rovikfossen putoukselle josta
avautuvat upeat näkymät. Kun olemme ihailleet putouksia niin jatkamme Skibotniin (Yykeänperä ). Siellä on pysähtymisen arvoinen
paikka markkiniamuseo. Tuolla vanhalla markkinapaikalla on suomalaistyylisiä rakennuksia jotka kertovat meille suomalaisten
siirtolaisten elämästä Yykeänperän kylässä.
Skibotnista jatkamme Heialle saamelaisten vanhaan kauppapaikkaan, missä kahvitauko ja mahdollisuus ostaa laadukkaita käsitöitä.
Jatkamme muutaman kuvaustauon kera upealle Senjan saarielle ja majoitumme hotelliin. Illallinen hotellilla.
29.8.
Aamiainen hotellilla. Hamn i Senjasta lähdemme aamupalan jälkeen klo 9 kohti Gryllefjordin kalastajakylää. Gryllefjordissa aikaa
kierrellä kalastajakylässä ennen lautan lähtöä kello 11. Tämä lauttamatka on kutsumanimeltään Whale Route johtuen siitä, että
matkalla on mahdollisuudet nähdä valaita. Lahtivalaat, kaskelotit, miekkavalaat ja pallopäävalaat oleskelevat vuonon syvänteissä.
Andöyan saarella ajamme länsirannikon maisemareittiä pitkin muutaman pysähdyksen kera. Bukkekjerkan näköalapaikka ja kuuluisa
vessa sekä Bleikin hienot hiekkarannat ja Nordmelan kalastajakylä.
Sortlandin sinisessä kaupungissa kahvitauko jonka jälkeen ajo lukuisten tunneleiden ja siltojen (mm.Raftsund ) kautta mantereen ja
Lofootit yhdistävää tietä pitkin Svolväriin. Majoittuminen minkä jälkeen mahdollisuus lähteä uimaan Rörvikvannetin laguuniin. Illalla
tutustumien Huertigruten laivaan halukkaille (Mikäli korona sallii ) ja mahdolllisuus käydä sotamuseossa ja jäägalleriassa katsomassa
veistoksia. Illallinen hotellilla.

30.8.
Aamiainen hotellilla. Lähdemme hotellilta Klo 09:00 ja pysähdymme Torvdalshalsenin näköalapaikalla. Viikinkimuseolla vierailemme
klo 10:30. Mahdollisuus nauttia kahvit ja ostaa matkamuistoja. Jatkamme n klo 12 Viktenin lasinpuhaltamoon.

Suomalaisvaikutteinen lasinpuhaltamo missä voimme seurata työnäytöstä. Mielenkiitoinen rakennus ja kytkennät
Suomeen. Lasinpuhaltamosta ajamme lounaspaikkaan Anitan kalaravintolaan, Anitas Sea food. Mahdollisuus ostaa
mukaan erilaisia kalatuotteita. Esillä kaikki mahdolliset kalatuotteet, kuten mm. kuivakala ja
kalliokala. Paluumatkalla käymme Aalan Gårdin vuohitilalla, missä tilan esittely, maistiaiset eri juustoista ja
mahdollisuus ostaa tuliaisjuustoja ja yrttisekoituksia. Paluu hotellille ruokailuun. Illalla ajo katsomaan
auringonlaskua. (Mikäli sää sallii)
31.8.
Aamiainen hotellilla. Klo 10 jätämme hotellin ja lähdemme ajamaan kohti Henningsvärin kalastajakylään missä kylän esittely sekä
omatoiminen tutustuminen paikkaan. Mm legendaarinen jalkapallokenttä ja yksi Norjan pisimpiä satamalaitureita. Kiipeilykahvila,
kynttiläpaja ja trevarefabrikk ( puutavaravarstosta ja kalanvaastaanotosta peruskorjattu kahvilaravintola, galleria. Jatkamme
Nusfjordin kalastajakylämuseoon, missä tutustuminen vanhaan kalastajakylään sekä nautimme Lounaan. Ajo Å:n, Lofoottien tien
eteläisimpään pisteeseen ja sen jälkeen Moskenesiin mistä lautta Bodöhön. Lautalla ravintola.
Illallla myöhään majoittuminen Scandic Bödössä.
1.9.
Aamiainen hotellilla. Lähdemme koti Saltstraumenia ihastelemaan kuinka 400 miljoonaa kuutiometriä merivettä virtaa kapeimmillaan
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150 metriä leveästä salmesta yhden vuoroveden aikana? Saltstraumen kerää ihmisiä ihailemaan uskomattoman kauniita

maisemia sekä lähes uskomatonta veden virtausta. Virtauksen aiheuttaa vuorovesi, joka saa vesimassat
vyörymään salmen läpi virtaussuuntaa vaihdellen. Vesi virtaa vuoroittain Skjertadfjordenin ja Saltfjordenin välillä.
Kun olemme ihailleet virtuksia lähdemme kohti Ruotsia ja Arvidsjauria. Matkalla kiipeämme bussilla ylös kohti
Junkerdalenin huippua josta upeat näkymät kansallispuistoon. Arvidsjaur sijaitsee Ruotsin Lapissa, noin 900 km
Tukholmasta pohjoiseen. Nimi Arvidsjaur juontaa juurensa alueen saamelaiskulttuurista ja saamenkielisestä
nimestä 'Arﬀuidz Jerﬀui', joka tarkoittaa 'antelias järvi'. Illallinen hotellilla.
2.9.
Aamiainen hotellilla. Jatkamme matkaa kohti Uumajaa. Uumajassa pieni kaupunkikierros ja hieman vapaata aikaa. Uumajasta
nousemme lauttaan ja jatkamme meriteitse kohti Vaasaa. Laivalla nautimme herkullisen saaristolaisbuﬀetin. Majoittuminen Vaasasa
Scandic Waskia hotellissa.
3.9.
Aamiainen hotellilla. Ajo kohti Kotkaa. Matkalla omakustanteiset tauot.

Matkan hinta 1290 euroa sis. Kuljetukset ja kuljettajan palvelut, oppaan palvelut, majoitus 2HH puolihoidolla ( Ei Bodössä koska
saapuminen klo 24) , 3x lounas, autokahvit, retket sisäänpääsyineen. lauttamatkat Gryllefjord - Andenes, Moskenes - Bodö, Uumaja Vaasa (laivalla saaristolaisbuﬀet).

Lähtöaikataulu ja hinnat
Aika

Pysäkki

A

B

06:00 Kotka - Jyrkilän tallit

1290 €

1590 €

06:20 Kotka - Kotkan linja-autoasema

1290 €

1590 €

06:40 Kotka - Karhulan Linja-autoasema

1290 €

1590 €

07:00 Hamina - Haminan linja-autoasema

1290 €

1590 €

07:40 Kouvola - Matkakeskus

1290 €

1590 €

Hintaryhmät
A: Matkapaketti, Aikuinen
B: Matkapaketti 1HH
Matkapaketti sisältää
Matkapaketti

Varaa matka: jyrkila.bussimatkat.ﬁ
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